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Lees alle instructies voordat u dit apparaat gebruikt 
 
Bij gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen worden 
genomen, waaronder de volgende: 
 
Waarschuwing 
Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verkleinen: 
 

1) Deze ventilator is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen met 
verminderde fysieke sensorische of redenerende vermogens of gebrek aan ervaring en 
kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een 
verantwoordelijke persoon over het gebruik van het apparaat om ervoor te zorgen dat 
ze het apparaat  veilig kunnen gebruiken. 

2) Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de 
ventilator spelen. 

3) Plaats de ovale ring op de basis van de ventilator en draai deze rechtsom. Het 
klikgeluid geeft aan dat de twee delen aan elkaar zijn vergrendeld. De ovale ring moet 
correct worden gemonteerd voordat deze ventilator wordt gebruikt. Demonteer de 
ventilator niet en gebruik hem niet zonder dat de ovale ring is gemonteerd. 

4) Gebruik geen enkele ventilator met een beschadigde kabel of stekker. 
5) Gebruik de ventilator niet als deze niet naar behoren werkt of beschadigd is. 
6) Laat de kabel niet onder vloerbedekking lopen. Bedek de kabel niet met lopers van 

vloerkleden of soortgelijke bedekkingen. Leg de kabel dusdanig op de vloer zodat 
niemand kan struikelen. 

7) Schakel de ventilator uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Trek de stekker 
uit het stopcontact als u de ventilator voor langere tijd niet gebruikt. Om 
struikelgevaar te voorkomen, moet u de kabel veilig oprollen. 

8) Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Pak de stekker 
vast (niet de kabel) om de stekker uit het stopcontact te trekken. 

9) Alleen geschikt voor droge locaties. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken 
gebruiken en niet blootstellen aan water of regen. 

10)  Raak de stekker of ventilator niet met natte handen aan. 
11)  Rek de kabel niet uit en plaats de kabel niet onder spanning. Houd de kabel uit de 

buurt van warme oppervlakken. 
12)  Steek geen voorwerpen in de openingen van het aanzuigrooster. Niet gebruiken met 

een geblokkeerde opening. Houd vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de 
luchtstroom kan verminderen. 

13)  Niet gebruiken in de buurt van ovens, open haarden, kachels of andere 
warmtebronnen van hoge temperatuur. 

14)  Niet gebruiken in combinatie met of direct naast een luchtverfrisser of soortgelijke 
producten. 

15)  Gebruik geen reinigings- of smeermiddelen voor deze ventilator. Trek de stekker uit 
het stopcontact voordat u met schoonmaken of onderhoud begint. 

16)  Gebruik de ventilator alleen zoals beschreven in deze handleiding. Voer geen ander 
onderhoud uit dan is aangegeven in deze handleiding. 

17)  Het gebruik van een externe kabel wordt niet aanbevolen. 
18)  Draag de ventilator altijd bij de basis. Draag de ventilator niet door de ovale ring vast 

te pakken. 
 
 



Gebruik van de afstandsbediening: 
 

 
 
Off/On: door op deze knop te drukken kunt u de ventilator aan of 
uit zetten 
 
Up+: druk één of meerdere keren op deze knop om de 
uitblaassnelheid te vergroten 
 
Down-: druk één of meerdere keren op deze knop om de 
uitblaassnelheid te verlagen 
 
Sway: druk op deze knop om de ventilator automatisch te laten 
draaien 
 
30: nadat u op deze knop heeft gedrukt, zal de ventilator na 30 
minuten automatisch uit gaan 
60: nadat u op deze knop heeft gedrukt, zal de ventilator na 60 
minuten automatisch uit gaan 
90: nadat u op deze knop heeft gedrukt, zal de ventilator na 90 
minuten automatisch uit gaan 
120: nadat u op deze knop heeft gedrukt, zal de ventilator na 120 
minuten automatisch uit gaan 
 
 

 
Technische gegevens: 

 
Stroom: AC220-240V/50Hz 
Opgenomen vermogen: 40 watt 
Afstandsbediening: ja (batterijen niet inbegrepen) 
Timer: ja 
Snelheid: 3 standen 
Draaibaar: 60 graden naar links en rechts 
Geluidsniveau: min. 40 dB en max. 50 dB 
Afmetingen: 20x20x65 cm 
Materiaal: ABS 
Kabellengte: 1,35 meter 
Gewicht: 1,9 kg 
 
 
 

 



 
 
 
Kantelfunctie: 

 
Pas de basis handmatig naar voren of naar achteren aan voor de vereiste luchtstroomhoek. 
 
 
  



Reinigen: 
 

 
Afnemen met een droge of vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of 

poetsmiddelen om de ventilator schoon te 
maken. 

 
 
 
Blokkades opheffen:  
 
 
 

 

 

Zoek naar verstoppingen/blokkages in Zoek naar verstoppingen/blokkades in de 
de luchtinlaatopeningen. Gebruik een   kleine opening in de ovale ring. Gebruik een 
zachte borstel om het vuil te verwijderen. zachte borstel om het vuil te verwijderen. 


